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Introdução

Este trabalho As questões abordadas neste texto fazem parte de uma pesquisa realizada no Curso de Pós-graduação da FAE/UFMG, que resultou na dissertação "Trajetórias profissionais de educadores e formação em serviço: o caso do CAPE", defendida e aprovada em Novembro de 2002.  tem como objetivo analisar questões emergentes da prática com a formação docente em serviço por um grupo de educadores da Rede Municipal de Ensino (RME) de Belo Horizonte que atuou com essa modalidade de formação no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (CAPE) – órgão criado pela Administração Municipal em Outubro de 1991 e que passa a assumir, a partir de então, a função de formular e promover ações de formação em serviço endereçadas aos profissionais das escolas públicas municipais.
Tendo seu quadro de formadores composto por educadores provenientes dos estabelecimentos de ensino, admitidos por meio de processo seletivo, o CAPE institui uma perspectiva de formação na qual os formadores de professores são sujeitos advindos do chão da escola, conhecedores da realidade educacional do município e, portanto, presumidamente mais capazes de atuar como condutores dos processos de aperfeiçoamento profissional de seus colegas. Uma vez admitidos no órgão, esses formadores continuam recebendo o mesmo salário de suas funções anteriores, podendo nele permanecer por um período máximo de quatro anos
Diante disso, discutirei alguns aspectos relacionados à construção da experiência desses profissionais como formadores de professores, analisando questões concernentes ao momento específico de inserção do sujeito no Centro e aos desafios encontrados pelos mesmos durante o desenvolvimento de seu trabalho. 
A escolha da noção de experiência para abordar essa temática deve-se à necessidade de dialogar com uma referência conceitual que possibilite pensar o percurso dos formadores como um processo no qual o sujeito, simultaneamente, experimenta e produz outras dimensões da docência, além da prática pedagógica propriamente dita. Para tanto, recorro às elaborações desenvolvidas por François DUBET (1996), ao propor uma sociologia da experiência que tem como objeto de análise a subjetividade dos atores e que considera a experiência como um trabalho realizado pelo sujeito sobre si mesmo, para construir sua existência em um mundo que se organiza a partir de diferentes lógicas de ação.
DUBET enfatiza a lógica da heterogeneidade presente nas sociedades atuais, analisando que a experiência é uma produção do sujeito e problematizando a representação de sociedade presente na sociologia clássica – que define o sistema social como único e centralizado, concebendo indivíduo e sistema como categorias equivalentes. Nesse sentido, o autor considera que a idéia de sociedade, como organização centralizada e uniforme, torna-se cada vez mais distante da experiência de vida dos sujeitos no mundo contemporâneo, o que o faz formular o conceito de experiência social como noção 

"que designa as conductas individuais e colectivas dominadas pela heterogeneidade dos seus princípios constitutivos, e pela actividade dos indivíduos que devem construir o sentido das suas práticas no próprio seio desta heterogeneidade." (p.15)

Nessa perspectiva, a noção de experiência social traz embutida a idéia de uma ação social não-unitária e de uma socialização incompleta, pois a experiência do sujeito se encontra submetida a registros múltiplos e não necessariamente congruentes. Sua atividade se relaciona, assim, aos impasses e às rupturas presentes em sua vida, em um contexto marcado pela copresença de sistemas heterogêneos, estruturados por princípios autônomos. 
DUBET concebe, desse modo, a experiência social como uma maneira de construir o mundo, assinalando que é pelo discurso dos atores que se presentifica a possibilidade de perceber as categorias sociais da experiência.
Assinalando que a organização da sociedade parte da combinação de diferentes lógicas de ação, DUBET indica que cada experiência social é o resultado de uma articulação de três lógicas, atuantes na definição da ação do sujeito e da sua relação com os outros. O autor nomeia essas lógicas como de integração, de estratégia e de subjetivação, definindo cada uma delas em uma articulação não-hierárquica. 
A lógica de integração se refere ao pertencimento do sujeito à comunidade, como herdeiro de modelos e de identidades, em uma sociedade considerada como um sistema de integração, onde o sujeito é parte de um nós. A lógica estratégica marca a ação do sujeito no mercado dos bens econômicos, políticos e culturais, por meio de uma ação instrumental e racional, na qual a relação com os outros é percebida em termos de concorrência. A lógica de subjetivação, por sua vez, diz respeito ao intervalo existente entre o que foi interiorizado pelo sujeito e a vida social propriamente dita, pois no "registro da subjectividade social, o actor representa-se como um sujeito crítico confrontado com uma sociedade definida como um sistema de produção e de dominação" (DUBET, 1996:113).
Essa dinâmica, ao mesmo tempo interna e externa ao sujeito, constitui a sua subjetividade, fazendo da experiência um elemento de articulação das diferentes lógicas de ação e, também, de ligação do ator com cada uma das dimensões do sistema. A sociologia da experiência e do sujeito encontra-se, assim, diretamente relacionada à capacidade política dos atores em construir sua experiência, pois somente essa construção subjetiva pode combinar as lógicas e as diversas racionalidades quando ator e sistema cessaram de ser um. 
Nesse sentido, DUBET (1995, 1996) compreende que o sujeito moderno se encontra exposto a uma multiplicidade de influências, em geral pouco evidentes na sua experiência social cotidiana, mas nem por isso menos capazes de afetar objetivamente sua existência. Diante disso, cabe ao próprio sujeito tornar relativamente consciente o que tende a se operar de maneira sutil nas definições dadas pela cultura e pelas relações sociais.
A noção de experiência como construção, desenvolvida pelo autor, expressa, portanto, o fato de que os sujeitos não podem ser reduzidos à mera impregnação de papéis sociais inteiramente rígidos, permitindo o entendimento da experiência como uma produção do sujeito, diretamente ligada à sua capacidade de elaborar e significar o que é, por ele, concretamente vivido. Desse modo, ainda que suas possibilidades de construção da experiência estejam circunscritas a contextos sociais e políticos previamente colocados, há que se observar os movimentos por eles realizados para se posicionar diante dessas questões.



Procedimentos metodológicos

Para a investigação da questão proposta, partiu-se, inicialmente, de uma reconstituição quantitativa de alguns dos elementos presentes na carreira dos profissionais admitidos no CAPE entre os anos de 1991-2000, sem perder de vista, com isso, que uma significação mais aprofundada dessas informações deveria provir de sua conexão com uma análise de natureza qualitativa. Paralelamente à utilização dessas metodologias, foi realizada uma pesquisa documental no arquivo do CAPE e de outros setores da Secretaria Municipal de Educação (SMED), com o objetivo de localizar documentos concernentes à sua criação, a seus processos seletivos, às suas organizações de trabalho, funcionamento interno, dentre outros. 
O estudo quantitativo compreendeu, a princípio, a construção dos perfils social, cultural e profissional dos formadores que atuaram no CAPE no período acima citado (N=163), englobando as variáveis: faixa etária, sexo, escolaridade, habilitação profissional, situação funcional na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estabelecimento escolar de procedência e tempo de trabalho na RME, antes da entrada no Centro. Esses dados foram acrescidos de um levantamento sobre o tempo de permanência dos sujeitos no órgão e sobre o número de entradas no mesmo. 
O estudo qualitativo compreendeu, basicamente, a realização de quatorze entrevistas semi-estruturadas (BURGUESS, 1997), com profissionais implicados na proposta, sendo que uma das entrevistadas não havia atuado como formadora no Centro. Seu desenvolvimento aconteceu em várias etapas, sendo, algumas delas, concomitantes à realização do levantamento quantitativo e da pesquisa documental. 
Inicialmente, foram entrevistadas pessoas que pudessem abordar a ação de criação do CAPE e seus primeiros anos de funcionamento. As entrevistas restantes foram realizadas com profissionais admitidos no CAPE por meio de processo seletivo e que não haviam participado, em nenhum momento, de sua direção. Esses formadores apresentavam receptividade à pesquisa e foram identificados como sujeitos que tinham tido experiências significativas no órgão. 
Partindo, portanto, dessas considerações, passarei a discutir os aspectos revelados pelos sujeitos sobre sua experiência profissional no CAPE, iniciando pelo momento de sua inserção na instância.


A inserção nas atividades do CAPE e a produção de uma metodologia de trabalho

Analisando o percurso profissional dos formadores entrevistados, dentro e fora da RME, concomitante ou anterior à entrada no CAPE, verifiquei que, dos treze formadores, cinco apresentavam alguma atuação com formação docente em serviço, seja pelo viés da militância sindical, da ocupação de postos na SMED ou pela prática de assessoria a instituições educacionais, o que lhes proporcionava uma certa proximidade com essa temática antes de comporem a equipe do Centro. Por outro lado, oito tiveram sua primeira experiência com formação docente ao entrarem para a instância e foram esses sujeitos que, durante as entrevistas, deram maior ênfase às questões relativas a esse momento, revelando suas complexidades e particularidades. 
As questões assinaladas por esses entrevistados dizem respeito, sobretudo, ao desenvolvimento de novos repertórios profissionais que a entrada no CAPE lhes demandou, à medida em que eles percebiam que esse trabalho continha especificidades que era necessário incorporar na sua prática profissional, para que sua atividade fosse reconhecida no campo da formação docente. 
Esse repertório profissional, descrito pelos formadores, consiste, basicamente, em um conjunto de habilidades e modos de agir que se mostravam necessários para a atuação de um formador e que podem ser exemplificados pela capacidade do sujeito de fazer uma leitura mais depurada da demanda de capacitação apresentada pela escola; em escutar as questões presentes no discurso dos professores, situando, no plano teórico, o relato das práticas educativas; pelo conhecimento prático e teórico do campo educacional; pela disposição em pesquisar questões que emergiam durante as ações de formação; desenvoltura na coordenação dos trabalhos; e capacidade de situar sua ação no contexto de uma política pública.
A análise da narrativa dos entrevistados que não tinham atuado antes com formação docente em serviço indicou que os sujeitos iniciaram o processo de elaboração de sua prática à medida em que começaram a participar das ações do CAPE Os tipos de ação de formação desenvolvidos pelo CAPE entre 1991 e 2000 são bastante diversificados: cursos, palestras, seminários, acompanhamentos de escola, troca de experiências, entre outros. , quando se depararam, então, com as especificidades dessa modalidade de trabalho No que se refere ao primeiro ano de funcionamento do CAPE, 1991, a adaptação dos profissionais à nova atividade confundia-se com o próprio processo de estruturação do Centro, fato que se modifica nos anos seguintes, quando os sujeitos admitidos encontram um órgão que tem suas linhas de ação mais delineadas e seus grupos de trabalho mais consolidados – ainda que os entrevistados tenham mencionado a existência de constantes reestruturações internas da instância, o que levaria a uma não-continuidade de muitos dos planejamentos. . Esses formadores assinalaram, assim, que, no CAPE, os sujeitos aprendem o ofício de formador de professores a partir do contato com a própria ação, sem que haja uma estrutura de recepção aos novatos, fazendo com que eles tivessem que se colocar em uma posição de autonomia diante das atividades promovidas pelo órgão.
Ao analisar esse processo, do ponto de vista institucional, percebi, entretanto, que algumas situações de trabalho do Centro pareciam ser utilizadas como estratégia para a inserção dos novatos, como, por exemplo: o acompanhamento dos mais antigos na execução das ações de formação; a indicação, para estudo, de produções teóricas sobre a formação docente; a disponibilização de publicações do próprio órgão, à medida em que uma necessidade prática estivesse em pauta; a participação nos momentos de encontro de toda a equipe e nas reuniões específicas dos grupos de trabalho; e o contato com os diversos setores da Secretaria de Educação. A inserção dos novatos nessas atividades seria considerada, pela instância, como um momento de formação para os profissionais recém-admitidos, pelo fato de possibilitarem um maior conhecimento sobre a política de formação do Centro e de seu posicionamento na política educacional do município, a partir de uma vivência prática.
Ao abordarem esse aspecto nas entrevistas, alguns sujeitos demonstraram reconhecer o potencial formador presente nessas atividades, enfatizando, contudo, sua insuficiência diante das especificidades do trabalho com a formação docente em serviço. Nesse sentido, alguns relatos enfocaram as dificuldades vivenciadas pelos profissionais para incorporar o papel de formador de professores e entender a lógica de trabalho do Centro, como indicam os depoimentos abaixo:

...no princípio, eu quebrei muito a cara e isso é desconfortante, (...) só não é pior porque você consegue sair dessa situação, você consegue acumular experiência e tal (...) acho que (...) você podia entrar mais (...) sabendo mais das coisas, de como fazer, tendo mais apoio (...) No final, quando você já tem esse acúmulo... [então, pode dizer]: "Ah, então tá, hoje eu vou na escola [tal]"... Eu já sei o que vou fazer na escola, eu já sei como agir com os professores. Você já tem uma metodologia de trabalho [e] você acaba tentando ser apoio de quem está entrando...

...porque até que a gente começa (...) a entender um pouco qual é a concepção do CAPE, entender um pouco da fala das pessoas, assim... você leva um bom tempo (...) Eu não sei se estava num período de adaptação e tudo, mas para mim foi difícil...

Esses depoimentos sugerem que os mecanismos utilizados pelo Centro para inserir os novatos desconsideravam a amplitude de questões que a vivência dessa nova atividade impunha aos sujeitos. 
Nesse sentido, a utilização da expressão quebrar a cara, no primeiro depoimento, como forma de caracterizar esse momento inicial, aponta a tentativa da entrevistada de descobrir o que seria próprio dessa atuação profissional – processo perpassado por um sentimento de desconforto. A sua perspectiva se modifica, no entanto, à medida em que ela elabora suas próprias vivências no órgão, construindo sua experiência como formadora de professores. Isso faz com que ela se sinta em condições de passar a ocupar uma posição de referência para os colegas que estão chegando, como alguém que já domina um pouco mais o trabalho proposto. 
Reafirmando as questões ressaltadas acima sobre a inserção dos novatos no CAPE, uma das entrevistadas relacionou esse momento à sua trajetória profissional anterior, possibilitando a incorporação de outros fatores na análise desse processo.
Integrando a equipe do Centro após ter realizado uma pesquisa acadêmica e tendo experiência como regente no ensino fundamental e no superior, a formadora assinala ter encontrado, no conjunto dessas vivências, os elementos necessários para estruturar seu trabalho inicial no CAPE, não precisando dispor, naquele momento, dos mecanismos oferecidos pelo órgão, como indica seu testemunho:

...essa facilidade que eu tive para estar montando um curso (...) [foi] em função dessa experiência de já ter feito mestrado e já ter trabalhado também no curso de Pedagogia. Isso favoreceu muito. Então, eu não precisei de ninguém estar lá me orientando... 

A discussão teórica mais sistematizada sobre o campo educacional, além da docência propriamente dita, teria permitido que a formação em serviço não se constituísse em uma experiência totalmente estranha ao seu repertório profissional, embora ela não tivesse atuado com essa modalidade de formação anteriormente.
Examinando, portanto, os diferentes aspectos apontados por esses formadores, é possível problematizar a lógica de inserção dos novatos no CAPE, pois a perspectiva do aprender fazendo parece trazer, de maneira subjacente, a idéia de que todos os sujeitos teriam as mesmas condições de se integrar às atividades de formação docente, tendo como referência a sua experiência profissional anterior e as estratégias disponibilizadas pelo Centro, o que se mostrou contestável a partir dos relatos analisados.
Essa forma de condução do processo pode estar indicando, assim, uma tendência de minimização das particularidades presentes na atuação com formação em serviço, o que pode ser observado, também, nos documentos relativos aos processos seletivos, pois apenas as seleções ocorridas entre os anos de 1994 e 1997 colocavam como um dos critérios de admissão a experiência do candidato com capacitação de educadores.
Um destaque a esse ponto foi feito por uma das formadoras, com atuação nas bancas de seleção. Para ela, a proposta do CAPE favorece a composição de seu quadro por profissionais que apresentam, geralmente, uma maior elaboração sobre a sua prática pedagógica e um engajamento político-ideológico com a educação, mas nem sempre um conhecimento específico sobre as questões que envolvem os processos de formação docente em serviço. 
As questões enfocadas nesse tópico problematizam a forma de composição do quadro do Centro, pois demonstram que há uma complexidade embutida na passagem de professor da Rede para formador do CAPE que é desconsiderada na sua proposta original. Isso faz com que não se invista no acolhimento dos novatos no momento de sua inserção – por presumir que esses sujeitos estariam em condições de atuar como formadores – , gerando, nos mesmos, um sentimento de desorientação diante das tarefas a realizar.
Considerando-se, nesse sentido, que o trabalho com a formação docente em serviço requer o desenvolvimento de habilidades profissionais específicas, passarei a discutir os movimentos realizados pelos sujeitos para desempenhar essa atividade.

Os sujeitos diante dos desafios da formação em serviço 

O fato de os formadores do CAPE estarem em contato com profissionais que se encontram inseridos no magistério implica um diálogo constante com a prática pedagógica, o que é diferente, por exemplo, do que ocorre na formação inicial, quando, de maneira geral, os sujeitos não têm a vivência do cotidiano escolar. Na formação em serviço, ao contrário, os formandos têm como referência a sua ação educativa e a dinâmica da escola, o que os torna mais atentos ao caráter de pertinência e resolutividade das questões abordadas pelos formadores. Como ressalta Lise DEMAILLY (1995),

"A profissão de formador de professores em formação contínua implica o desenvolvimento de competências específicas, que não são mobilizadas no contexto da formação inicial (...) o formador tem uma legitimidade 'flutuante' e uma margem imprecisa de iniciativa profissional (...) o formador confronta-se cotidianamente com a dificuldade cultural de implementar formas contratuais de trabalho no seio do sistema educativo." (p. 151) 

Nesse sentido, a legitimidade da atuação do formador encontra-se relacionada à sua capacidade de dialogar, teorizar e analisar com as questões apresentadas pelos professores, relativas ao seu trabalho na escola. A incorporação ou não dessas questões, durante a ação de formação, tende a determinar a sua pertinência para aqueles sujeitos e o tipo de vínculo a ser estabelecido entre professor e formador. 
Esse atrelamento à atividade profissional pode levar à necessidade de constantes alterações nos planejamentos previstos, em função das circunstâncias que essa prática impõe, exigindo do formador maior flexibilidade para lidar com as variações presentes nessas situações. Como assinalou uma das formadoras entrevistadas: 

...às vezes você chega lá [na escola] (...) com um tema e a questão é outra que está pegando no grupo (...)[então,] você tem que trabalhar numa outra coisa (...) Às vezes você [vai construir] com aquele grupo o que ele quer...

O relato da formadora exemplifica uma outra característica atribuída por Lise DEMAILLY (1995) ao profissional que atua com formação em serviço. Na perspectiva da pesquisadora francesa, esse sujeito deve "aprender a situar-se com rapidez e segurança nos dédalos simbólicos e a identificar claramente o seu estatuto em relação à instituição e aos professores presentes na ação de formação" (p.150). Ao perceber, portanto, que temas previamente definidos podem não se constituir, de fato, como uma questão central para os professores durante a ação de formação, a entrevistada destaca a necessidade de que o formador esteja disposto a reorganizar o seu trabalho, que pode passar a ser, inclusive, o de auxiliar o grupo na definição da sua demanda de capacitação. 
O fato de o formador lidar com situações desse tipo pode fazer com que ele se sinta vulnerável durante as suas primeiras atividades na escola, quando ainda não domina com maior desenvoltura as estratégias da formação docente, como enfatizou uma das entrevistadas:

...[eu já] cheguei na escola sem saber, por exemplo, o que que eu ia fazer. Eu tinha que discutir tal coisa, mas não sabia como... e, outra coisa, tem uma demanda da escola que é assim: "Ah, você vem aqui para discutir tal coisa"... Você vai lá e discute, mas você não tem a metodologia de trabalho para a escola...

Ao relatar a situação acima, a formadora anuncia uma outra característica dessa modalidade de formação docente, que se coloca para o sujeito durante as suas atividades no CAPE: trata-se da questão metodológica. 
Considerando-se, pois, a diversidade de temáticas que mobilizam as escolas para a formação e as diferenças Refiro-me, aqui, às diferenças referentes a corpo docente, organização, estrutura, localização geográfica, perfil socioeconômico da comunidade escolar, entre outras.  existentes entre as mesmas, o formador terá que ajustar sua abordagem metodológica às particularidades do caso, ou mesmo criar outras metodologias específicas que se mostrem mais adequadas para cada realidade. Para tanto, é preciso que esse profissional tenha uma referência teórico-metodológica que lhe possibilite perceber os diferentes elementos em jogo na ação de formação, podendo, a partir daí, conduzir, de maneira mais apropriada, o trabalho.
Alguns depoimentos ilustram, de maneira bastante peculiar, a forma como os sujeitos foram descobrindo e desenvolvendo essa metodologia de trabalho, como é o caso do testemunho abaixo. Nele, o formador descreve as estratégias que utilizava para fazer com que os professores narrassem sua prática pedagógica e conseguissem refletir sobre os pontos positivos da mesma, comparando essa forma de intervir à sua atuação em sala de aula, quando lidava com as manifestações de resistência dos alunos para escrever:

...quando nós fomos lá [na escola] pela primeira vez, foi um baixo-astral danado, então a gente ia puxando assim, como quem não quer nada: "Que é que vocês fizeram?" [Eles respondiam:]"Fizemos isso, fizemos aquilo, mas deu tudo errado por causa disso"... E você [ia] insistindo: "Mas que experiência é essa?" Fazendo mais ou menos o que (...) eu costumo fazer com aluno: "Escreva primeiro, para depois a gente falar que está ruim". No caso do Português, as pessoas já vêm com problema de autocorreção muito grande, então não conseguem colocar nada no papel (...) Aí a gente ia fazendo o povo descrever realmente a experiência e, ao descrever a experiência, de uma maneira mais completa e tal (...) a gente ia perguntando e, em algumas coisas, [os professores] começavam a descobrir a riqueza daquilo que estavam fazendo...

Embora trate-se de situações de formação distintas, é interessante observar como o formador, também um professor da educação básica, foi articulando sua percepção sobre o que se passava com aqueles profissionais às questões observadas durante o seu trabalho com os alunos. Esse relato demonstra, como salienta DUBET (1995), um trabalho do sujeito no sentido de construir sua experiência, conferindo-lhe coerência. Nesse sentido, à medida em que o formador consegue relacionar os elementos presentes em sua atividade profissional como professor e como formador, ele significa, para si mesmo, os sentidos de sua abordagem metodológica e, conseqüentemente, da sua atuação como formador de professores.
Para a maior parte dos entrevistados, o processo de apropriação desses modos de agir, descritos acima, aconteceu ao longo das suas atividades no CAPE, à medida em que eles foram estabelecendo um contato com as especificidades dessa atuação profissional e dando início, assim, à construção da sua posição de formadores. Nesse sentido, embora os sujeitos tenham integrado, em geral, grupos de trabalho que apresentavam ligação com o seu percurso profissional, seus depoimentos indicaram que o estabelecimento de conexões entre a vivência precedente e a experiência com formação docente em serviço, não ocorreu de maneira direta. Os sujeitos precisaram de um tempo para desenvolver as habilidades necessárias para aquela atividade, quando passavam, então, a se perceber realmente como formadores de professores.
Enfoquei, até aqui, algumas das especificidades presentes no trabalho com a formação continuada e sua presença nos depoimentos dos profissionais do CAPE. Uma outra dimensão dessa temática emergiu no relato dos formadores e merece ser analisada. Trata-se da incidência, durante as ações de formação, de questões que diziam respeito à proposta institucional do Centro, como a composição de seu quadro pelos próprios profissionais da Rede e de sua ligação com a SMED. 
Nesse sentido, alguns profissionais destacaram sua percepção de que era preciso manter uma postura diante dos professores, durante as atividades de capacitação, que os diferenciasse simplesmente de um colega de Rede, possibilitando, assim, o exercício de sua função de formador, como indicou uma das entrevistadas:

...[no CAPE] você tem que se colocar num outro lugar (...) se você entra só nessa perspectiva que ele é seu colega (...) você não fecha discussão nenhuma, e às vezes a gente corria o risco disso acontecer (...) Apesar da gente ser professor da Rede, a gente tem objetivos ali no curso de formação, não é só a discussão pela discussão...

Explicitando a necessidade de que haja uma relação de autoridade entre formador e professor para que a ação de formação atinja seus objetivos, o testemunho acima coloca em discussão os mecanismos que legitimam e, portanto, autorizam a atuação dos profissionais do CAPE diante de seus colegas da Rede. 
A questão da legitimidade na relação pedagógica é analisada por Jean-Claude PASSERON (1992), quando ressalta que a prática educativa pressupõe, sempre, uma relação social assimétrica, mais ou menos implícita, na qual "o poder de ensinar repousa em todos os casos sobre um poder social" (p. 10). Desse modo, para o autor, mesmo as abordagens educacionais que questionam o fundamento da autoridade pedagógica na sociedade não conseguem demover essa estrutura de poder colocada no ato do ensino, pois "a influência pedagógica supõe que aqueles que a sofrem acreditem na legitimidade dos emissores e das mensagens pedagógicas" (p. 11). 
Embora o autor esteja se referindo à relação professor/aluno, o que é diferente de um processo de formação profissional, suas contribuições me parecem pertinentes para pensar a legitimidade do formador do CAPE, pois a ação desse sujeito também se inscreve em um modelo de cunho pedagógico e, nesse sentido, submetida a mecanismos similares de autorização. Durante as entrevistas, alguns sujeitos descreveram situações em que se sentiram questionados na legitimidade de sua posição de formadores, indicando, assim, aspectos importantes dessa temática na proposta do Centro. 
Em um dos depoimentos, por exemplo, a formadora descreveu um movimento de resistência à sua intervenção, por parte dos professores, à medida em que ela seria vista como uma profissional igual a eles. Isso os leva a indagar o que ela teria a mais para estar conduzindo o processo de capacitação, como demonstra seu relato:

...muitas vezes o professor questiona: "Mas você é igual a mim, o que que você está fazendo aqui me ensinando, se você tem a mesma formação que a minha, está (...) na mesma Rede que eu, passou (...) por experiências comuns às que eu passei? O que que te dá legitimidade para você estar aí falando desse lugar, que é um lugar de estar me ensinando? (...) Que formação que você tem além da minha, de professor da Rede Municipal, para estar aí e vir falar como é que devem ser feitas as coisas (...) aqui dentro da escola?" (...) Se você não tem nenhuma formação acadêmica nesse sentido, o que que te capacita a estar falando desse lugar de formador?... 

A problematização da legitimidade do formador, remetida a aspectos de sua formação acadêmica, foi abordada, também, por outra entrevistada, quando mencionou a sua preocupação diante da possibilidade de que houvessem pessoas com maior titulação acadêmica participando das atividades por ela coordenadas:

...[no CAPE] você lida (...) com pessoas que buscam formação e que têm uma formação acadêmica, às vezes, até melhor do que a sua (...) Então eu ficava naquela preocupação toda vez que eu ia dar o curso (...) eu sabia que ia ter gente ali que sabia mais do que eu...

Esses depoimentos indicam que a autoridade do profissional do CAPE como formador de professores supera a admissão formal do sujeito na instância, por meio do processo seletivo, sendo atravessada por aspectos que dizem respeito à sua qualificação acadêmica. Esse dado é significativo, pois descortina a perspectiva de que apenas a experiência na escola municipal seria suficiente para legitimá-lo na posição de formador de professores.
Nessa direção, um dos entrevistados fez uma análise sobre a situação dos formadores no momento de implantação da Escola Plural Programa implantado pela SMED a partir de 1995 e que foi apresentado à RME no segundo semestre de 1994. Esse projeto modificou estruturalmente a organização dos tempos e espaços escolares, por meio da organização do ensino por Ciclos de Idade de Formação, de mudanças no sistema avaliativo e no currículo. O CAPE, ao lado de outras instâncias da SMED, teve participação direta na formulação e implementação desse programa.
 que me parece pertinente para o desenvolvimento dessa temática. De acordo com seu depoimento, havia a expectativa, por parte de alguns professores, de que grandes sumidades, pessoas que não fossem da Prefeitura, apontassem o que era para ser feito nas escolas, a partir do novo projeto:

..."Diga o que é que eu devo fazer, me dê a receita aqui para que eu faça"... mas para ter essa receita, eu [professor] quero a receita de um grande mestre...  

Na percepção desse entrevistado, portanto, não se encontraria na própria receita o elemento principal dessa solicitação, mas, sim, no fato de ela ser proferida por um sujeito que tivesse um saber reconhecido socialmente, capaz de legitimar as mudanças que se processavam na política educacional.
O fato de a experiência na escola ocupar uma posição central na filosofia do CAPE parece levar a uma negação da importância da dimensão acadêmica para os processos de capacitação, o que acaba emergindo, de alguma forma, no contato dos formadores com os professores. Nesse sentido, é possível considerar que a discussão da legitimidade do formador, perpassada pelo viés acadêmico, atravessa a proposta do CAPE, mostrando-se bem mais pungente do que fora previsto em seu formato original. 
Outra vertente da questão da legitimidade expressa nos depoimentos relaciona-se a um movimento dos professores no sentido verificar a pertinência das intervenções realizadas pelos formadores. Nessas circunstâncias, o fato de os profissionais do CAPE terem experiência em sala de aula seria visto como um elemento de autorização de seu discurso, como pode ser observado nos testemunhos abaixo:

...a pessoa falou assim: "Mas isso é porque vocês [do CAPE] não estão na sala de aula, vocês acham que é possível"... Aí eu coloquei a minha experiência: "Não, eu estou no CAPE à tarde, mas de manhã eu sou professora, então eu tenho certeza que eu consigo fazer isso na minha sala de aula... 

...o desafio inclusive de estar lá no CAPE é você sentar num grupo de professores (...) às vezes você saía parecendo que tinha levado uma surra (...) dependendo do grupo que você estava, porque eles [os professores] estão te investigando (...) Eu já tive momentos de chegar num grupo de professores e [me] falarem assim: "Você já alfabetizou? Quantos anos? Eu tenho 20 anos que eu alfabetizo". Eu [formadora] tenho o quê? Cinco, três (...) a mulher tinha 20 anos de alfabetização. Então, quando você (...) está na sala de aula, independente de qual sala de aula (...) e você trabalha com formação, você tem legitimidade daquilo que você está falando...

..."Ah, você está falando para eu fazer isso em sala de aula (...) por que você não vai aplicar essas coisas que você está me falando lá na [sua turma]?"...

A ação dos formadores seria, portanto, questionada pelos professores em função de sua atuação em sala de aula, à medida em que ela acenaria para a viabilidade prática de suas propostas. Já no caso dos formadores, recorrer à sua própria experiência como docente seria uma forma de garantir a legitimidade de sua abordagem. 
O resgate da prática educativa como um fator de avaliação ou de legitimação da ação formadora se aproxima de uma questão discutida por Maurice TARDIFF e Danielle RAYMOND (2000), referente à visão que os professores possuem a respeito da competência profissional no magistério. Segundo esses autores, "os professores destacam bastante sua experiência na profissão como fonte primeira de sua competência, de seu 'saber-ensinar'" (p. 213), o que poderia estar sendo remetido para a sua relação com o formador. É curioso ressaltar, entretanto, que ficam de fora, nessas argumentações, as diferenças de contexto, de corpo discente, de comunidade escolar, como se a experiência em sala de aula garantisse, por si só, os elos entre as diferentes vivências profissionais no magistério, como sinalizou uma das entrevistadas:

...eu me sentia confortável em falar que eu (...) também era professora (...) que eu também conhecia a sala de aula, que eu conhecia (...) mais ou menos os problemas da Rede (...) isso me dava uma certa autoridade para dizer assim: "Olha, é... eu tenho a mesma experiência de vocês, quanto a isso nós não somos diferentes"... mas é contraditório porque, ao mesmo tempo (...) até que ponto a minha experiência (...) garante mais eu estar aqui como formadora de vocês, até que ponto ela não garante?...
 
Esses relatos indicam, portanto, que, longe de ser uma simples mudança de lógica, a passagem de professor a formador de professores carrega consigo implicações complexas e que tal fato ficou desconsiderado na proposta do CAPE, a qual partia do pressuposto de que um profissional da educação, desde que experiente e qualificado, constituía-se num candidato "natural" ao seu quadro, desconhecendo, assim, as dificuldades e os problemas específicos que essa vivência poderia trazer para o sujeito. 
A maior parte dos formadores entrevistados abordou esse aspecto, exprimindo o quanto a entrada formal no órgão se tornou, na realidade, o início de um processo de aprendizagem: a descoberta de como acolher e encaminhar as demandas de capacitação apresentadas pelas escolas, a aprendizagem das abordagens metodológicas, o diálogo com as teorizações do campo da formação docente, o encontro com os limites de ser, ao mesmo tempo, professor e formador da Rede, entre outras. Nesses momentos, referências à sua prática como professores e à sua formação acadêmica eram resgatadas para dar conta dos desafios colocados pela nova posição profissional assumida, mas com o custo de um intenso e, por vezes, sofrido trabalho de relacionar e significar uma e outra experiência. Expondo essas elaborações, os sujeitos evidenciaram o exíguo aparato institucional a eles disponibilizado, indicando, com isso, os efeitos concretos de uma passagem brusca, pouco assistida em suas particularidades. 
À medida em que o tempo de permanência na instância se ampliava, contudo, aquilo que se configurava inicialmente como um sentimento de desorientação era progressivamente transformado em uma vivência mais segura da posição de formador, permitindo ao sujeito uma maior desenvoltura e autonomia no exercício dessa atividade.

Considerações finais

As questões discutidas neste trabalho destacam as diferenças existentes na atuação de um professor e de um formador, mas apontam, também, a importância da prática pedagógica para os processos de formação docente em serviço. Nesse sentido, o fato de os profissionais do CAPE conhecerem a realidade da escola e serem, eles próprios, autores de projetos pedagógicos, fundamentava muitas de suas falas e intervenções, conferindo uma certa legitimidade à sua atividade. Digo uma certa legitimidade porque essa característica se mostrou insuficiente para neutralizar as várias situações nas quais os formadores se percebiam vulneráveis diante dos professores. A constatação desse fato vem, assim, questionar a perspectiva de que essa interlocução se faria automaticamente por meio dos elementos ligados à experiência do sujeito como educador.
Nesse aspecto, a questão da titulação acadêmica merece um destaque, pois  o número de profissionais do CAPE com passagem pelos cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) mostrou-se superior à média do magistério municipal, o que indica, provavelmente, tanto um maior interesse desses sujeitos pelo trabalho com a formação docente, quanto uma maior valorização desse critério na prática dos processos seletivos, embora ele ocupasse uma posição secundária na proposta original do Centro.
Os próprios entrevistados que haviam passado por esses cursos forneceram pistas para entendermos essa realidade. Para eles, entrar para o Centro contando com referenciais teóricos mais sistematizados sobre o campo educacional facilitava sua atuação com formação docente em serviço, ainda que as características específicas desse trabalho fossem estruturadas a partir da experiência prática. 
Portanto, apesar da proposta do CAPE ter sublinhado a experiência do sujeito na escola, o estudo demonstrou a importância da referência teórica para o desenvolvimento da abordagem de trabalho do formador. Assinalou, ainda, o quanto a legitimidade conquistada via titulação acadêmica torna-se um elemento de autorização do discurso do sujeito, não apenas diante dos profissionais da Rede, mas na própria organização interna do trabalho da instância.
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